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Abstrakt 

Tato práce spočívá v komunikaci dvou Wi-Fi modulů. Moduly se pouţívají pro řízení 

průzkumného vozidla z uţivatelského panelu. Moduly při svém stávajícím nastavení nedosahují 

takového výkonu, jakého je zapotřebí. Proto bylo nezbytné, toto nastavení vylepšit na co 

nejlepší a poté začlenit oba moduly do školní sítě tak, aby bylo moţné vozidlo ovládat po celé 

škole z jakéhokoli místa.  

Klíčová slova 

Wi-Fi, baud rate, ad-hoc, infrastructure, AT příkazy. 

Abstract 

This work is communication between two Wi-Fi module. Modules are used for 

exploration vehicle control from the user panel. Modules in its current configuration packs such 

power, what is needed. So I tried this setting to improve on the best and then integrate the two 

modules into the school network so that the car can operate throughout the school from any 

location. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

USB   - Universal Serial Bus 

IEEE   -The Institute ofElectrical and ElectronicsEngineers 

IRE    - Institute ofRadioEngineers 

 AIEE   -American Institute ofElectricalEngineers 

LAN   -Local Area Network 

MAN    -Metropolitan Area Network 

Wi-Fi   -wireless fidelity 

DSSS   - Direct-sequenceSpread Spektrum 

FHSS   - frequencyhopping 

OFDM   - Orthogonalfrequency-divisionmultiplexing 

MIMO   -Multiple Input - Multiple Output 

MAC   - Media Access Control 

BSS   -Basic Service Set 

ESS   -ExtendedService Set 

EAP   -ExtensibleAuthenticationProtocol 

RADIUS   -RemoteAuthenticationDial In User Service 

WPA   - Wi-Fi Protected Access 

VPN   -virtual private network 

EMC   - Elektromagnetická kompatibilita 

WLAN   -Wireless LAN, 

NSZ   -Neukazuje stejné znaky 

BČ   - přetečení paměti na modulech. 
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1. Úvod 

Dnešní trh nabízí nesběrné mnoţství zařízení, které podporují bezdrátovou komunikaci. Tato 

zařízení se od sebe liší komunikační vzdáleností, rychlostí přenosu dat, průchodem překáţkami, 

cenou a dalšími aspekty. Nevýhodou bezdrátové komunikace je náchylnost k rušení, zatímco u 

kabelové komunikace nikoli. Naopak výhodu je mobilita zařízení disponující touto technologií. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zlepšení komunikačních schopností mezi 

průzkumným vozidlem a ovládacím panelem. Stávající komunikační systém nesplňuje 

očekávání. Komunikace bude nejprve zprovozněna v reţimu ad-hoc a poté začleněna do školní 

síťové infrastruktury. 

V první části této bakalářské práce je zaměřeno na moţnosti komunikace mezi zařízeními 

pomocí technologie Wi-Fi. Jsou zde porovnávány různé moduly, které se právě nacházejí na 

trhu. Nejsou porovnávány jen Wi-Fi, ale i komunikace pomocí bluetooth a IrDa. Dále rychlosti 

komunikace, šifrování a historie komunikace Wi-Fi.  

V druhé části bylo zaměřeno na komunikační moţnosti. Jsou zde porovnávána licenční a 

bezlicenční pásma, které kmitočty se pouţívají pro jaké účely a kdo spravuje v ČR tuto sluţbu.  

Ve třetí části jsou porovnávány komunikační moduly. K tomuto účelu bylo nezbytné 

spojit se s distributorem těchto modulů v ČR spezialelectronic a objednat si dva USB adaptery a 

doporučovaný program SPA Toolbox určený pro tyto moduly. Proto je zde také popisováno, jak 

pracují moduly s adaptéry. 

Ve čtvrté části je rozebíráno komunikační rozhraní a konfigurace modulu. K tomuto bylo 

nutné seznámení s AT příkazy a jejich uţití. V programu SPA Toolbox byly nastavovány 

parametry modulů.  Jsou zde příklady AT příkazů, porovnání různých komunikačních nástrojů 

určených ke komunikaci po sériovém portu a vysvětlení jak AT příkazy zadávat. 

 V předposlední kapitole je popsán vlastní návrh a realizace měření. Měření bylo 

prováděno na maximální vzdálenosti, komunikační moţnosti modulů a jejich rychlosti. Je zde 

zjišťováno, proč moduly nepracují podle hodnot udávaných výrobcem. Další částí měření byla 

práce se sondami blízkého pole. Tímto měřením bylo zjištěno rušení jednotlivých částí vozidla 

na moduly.  

V poslední části jsou moduly začleňovány do školní infrastruktury. Byla zde nutná 

registrace modulů, protoţe zabezpečení školní sítě nedovoluje komunikaci mezi dvěma 

zařízeními. Také je zde rozebíráno jaké moţnosti mají školní sítě a jakým způsobem se spojení 

dá vytvořit. 
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2. Stávající komunikační systém průzkumného 

vozidla. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikaci dvou Wi-Fi modulů, které jsou pouţity na 

dálkové ovládání průzkumného vozidla. Tato práce vznikla na základě nepřesného fungování 

komunikace mezi vozidlem a ovládacím panelem. Vzdálenost komunikace dosahovala asi 

pouhých 40 metrů z udávaných 450metrů a dopravní zpoţdění dosahovalo místy aţ 2 sekundy. 

Moduly byly nastaveny do reţimu Ad-hoc, a na defaultní tovární nastavení.  

Jeden modul je umístěn na vozidle a druhý v panelu. Oba tyto moduly jsou opatřeny 

anténami. Tyto antény udává výrobce, jako nejvhodnější.  

Moduly jsou připevněny na vozidle i v panelu pomocí šroubů ke kovovým částem.  

 

Nastavení serveru (vozidla): 

 Nastavení sériové linky: rychlost 57600, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit 

 Vypnuté hardwarové řízení toku dat 

 Typ sítě: AD-HOC 

 Kanál: 9 

 SSID WiFi sítě: D400_Car 

 Pevná IP adresa 10.0.0.1, maska 255.255.255.0, brána 10.0.0.1 

 Šifrování WEB 128 bitů, klíč: JiriKotziaanXX 

 Na portu 5003 spuštěno TCP poslouchání pro spojení s dalším modulem 

 

 

Nastavení klienta (panelu): 

 Nastavení sériové linky: rychlost 57600, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit 

 Vypnuté hardwarové řízení toku dat 

 Typ sítě: AD-HOC 

 Kanál: 9 

 SSID WiFi sítě: D400_Car 

 Pevná IP adresa 10.0.0.2, maska 255.255.255.0, brána 10.0.0.1 

 Šifrování WEB 128 bitů, klíč: JiriKotzianXX 

 Na portu 5003 vypnuto TCP poslouchání 

 Nastavení vzdálené osoby (remote peer) tcp://10.0.0.1:5003 
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3. Možnosti bezdrátové komunikace pro mobilní 

zařízení 

3.1. Standard IEEE 802.11 

IEEE neboli Institute ofElectrical and ElectronicsEngineers (Institut pro elektrotechnické a 

elektronické inţenýrství) je mezinárodní nezisková organizace, jeţ má přes 360 000 

zaměstnanců, a to v 175státech světa. Tento institut sídlí v New Yorku a jeho snahou je 

pozvednout technologie související s elektrotechnikou [1]. 

3.2. Historie IEEE 

IEEE byl vytvořen roku 1963 sloučením dvou institutů, IRE a AIEE. Obě organizace se 

zabývaly elektrotechnikou, především telekomunikací a pouţitím elektronek. Po 2. světové 

válce si spíše konkurovaly, proto se je vedení rozhodla spojit.[1] 

Mezi nejvýznamnější představitelé IEEE patří: 

 Elihu Thomson 

 Alexander Graham Bell 

 Charles Proteus Steinmetz 

 Lee De Forest 

 Frederick E. Terman 

 William R. Hewlett 

 Ernst Weber 

 Ivan Getting 

3.3. Nejpoužívanější standardy IEEE 802 

IEEE 802.3 – Ethernet 

IEEE 802.11 – Wi-Fi 

IEEE 802.15 – Wireless PAN  -IEEE 802.15.1 – Bluetooth 

IEEE 802.15.4 – ZigBee 

3.4.  802.11 

V 802.11 číslice 11 označuje to, ţe se jedná o Wi-Fi standard. Standard 802.11 obsahuje 6 

druhů modulací, které jsou označeny písmeny v dodatcích, z nichţ původně bylo vyuţito jen a, 

b, g, n, zabezpečení pouţívalo i. Později byly aplikovány další dodatky, ale ty pouze rozšiřují 

nebo upravují předchozí modulace. 
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Standardy s frekvenčním pásmem 2,4 GHZ mohou být rušeny zařízeními se stejným 

pásmem. Jsou to například mikrovlné trouby, bezdrátové telefony s Bluetooth a jiná zařízení 

pouţívající toto pásmo. Standardy s frekvenčním pásmem 5GHz takto rušeny nebudou. [2] 

3.5. Historie wif-fi 

V roce 1997 vzniklo označení 802.11. Dnes se nazývá, 802.11 legacy“. Přenos se provádí 

v pásmu 2,4GHz s rychlostí 1-2Mbit/s. Běţně se pouţívá modulace FHSS (frequencyhopping) 

nebo DSSS. Standardně bylo tolik moţností volby, ţe výsledné produkty nebyly vzájemně 

kompatibilní, coţ znamenalo její nerozšiřitelnost 

Roku 1999 vznikl standard 802.11b. Jeho maximální rychlost dosahuje aţ 11Mbit/s, 

avšak reálná rychlost je přibliţně 40%. Je pouţíváno pásmo 2,4GHz. V roce 1999 bylo Evropě 

jiţ známo 13 kanálů, ale překrývaly se. V modulacích se začala pouţívat pouze fyzická vrstva 

DSSS (Direct-sequenceSpread Spektrum), čímţ se Wi-Fi velmi rozšířilo, ale způsobilo to velké 

rušení pásma 2,4Ghz. [3] 

Z tohoto důvodu se začalo komunikovat na frekvenci 5GHz, jeţ dosahovala rychlosti 

54Mbi/s. Je pouţívána modulace OFDM (Orthogonalfrequency-divisionmultiplexing). V České 

republice je povoleno uţívat pouze uvnitř budov, venku jen s části pásma s rozšířením 802.11h. 

Automatický výběr kanálů a regulace výkonu. 11 nepřekrývajících se kanálů pouţitelných i vně 

budov a proto se uţ začínají objevovat problémy s rušením.  

V roce 2003 byl vyvinut i standard 802.11g. Komunikoval také v pásmu 2,4Ghz a byl 

zpětně kompatibilní s 802.11b pomocí RTS/CTS, ale tím byla výrazně sníţena propustnost. 

Byla pouţívána modulace OFDM převzatá z 802.11a a dosahovala rychlostí aţ 54Mbit/s. Měla 

ovšem nedostatky, poněvadţ potřebovala lepší kvalitu signálu neţ 802.11b a měla menší 

odolnost proti rušení. [3] 

Rok 2007 přinesl standard 802.11(draft). Nominální rychlost je teoreticky aţ 600Mbit/s. 

V současnosti zařízení, která pouţívají tento standard, mají rychlost pouze 300Mbit a efektivní 

rychlost okolo 120MBit/s, ale jen na vzdálenost několika metrů. S rostoucí vzdáleností rychlost 

velmi klesá. Standard můţe pracovat v obou pásmech, jak v 2,4GHz, tak i v 5GHz. Jeho výhody 

jsou lepší modulace, agregace paketů a 40MHz kanály. S technologií MIMO [4] můţe mít více 

antén (aţ 4). Mezi nevýhody patří např. obsazení dvou kanálů, kterých je uţ teď málo a je méně 

odolný proti rušení. Nejsou MIMO antény pro dálkové spoje, plně efektivní jen v prostření 

s odrazy signálu, proto je pouţití na dálkové spoje nevhodné. 

Následující tabulka shrnuje tyto standardy. Je doplněna o poslední standard označený 

802.11y, který vznikl v roce 2008 a komunikuje v pásmu 3,7GHz z důvodu přeplnění těch 

stávajících.[3] 
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Tab1.Porovnání jednotlivých standardů [2] 

Standard Rok vydání Pásmo[GHz] 
Max. rychlost 

Mbit/s 
Fyzická vrstva 

IEEE 802.11 1997 2,4 2 DSSS a FHSS 

IEEE 802.11a 1999 5 54 OFDM 

IEEE 802.11b 1999 2,4 11 DSSS 

IEEE 802.11g 2003 2,4 54 OFDM 

IEEE 802.11n 2007 2,4 nebo 5 600 MIMO 

IEEE 802.11y 2008 3,7 54 - 

3.6. Význam jednotlivých modulací v 802.11 

FHSS  

– (frequencyhoppingspreadspectrum )náhodné přeskakování po kanálech. Aplikováno jen 

v první verzi 802.11, dnes se pouţívá jako rušička 

 DSSS  

 – (Direct SequenceSpreadSpectrum )Jeden bit se kóduje do sekvence bitů. Základ je 

fázová modulace. [3] 

 

 

Obrázek 1 KódováníCCK(Complementary Code Keying)[3] 

Jeden bit se kóduje osmi vysílacími bity kvůli větší odolnosti proti šumu. Při ztrátě nebo 

změně tří bitů je moţné signál rekonstruovat. Takové kódování se nazývá chippingcode. 

Příjemce musí poznat, který bit je v kódu první.[3] 

 
Obrázek 2 Chippingcode[3] 
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OFDM  

 (OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing) modifikované v 802.11n , pásmo se dělí 

do překrývajících se podpásem, kaţdé nese část dat. 802.11ag dělí 20MHz na 52 subpásem, ale 

pouze na 48 pásmech se přenáší data. Všechna pásma přenášejí stejný díl dat.[3] 

 

 

 
Obrázek 3 Frekvenční pásmo[3] 

MIMO  

 – (Multiple Input – MultipleOutput) Zvyšuje signálový zisk. Pouţívá se u vnitřních sítí 

v budovách i při spojeních na přímou vzdálenost.[5] 

3.7. Význam doplňujících standardů 

IEEE 802.11h 

IEEE 802.11h doplňuje standard IEEE 802.11a, je konstruován tak, aby se mohl pouţívat mimo 

budovy. Řeší problémy s rušením od ostatních zařízení pracujících na frekvenci 5, na které 

fungují radary nebo satelitní systémy. Tento standard upravuje fyzickou vrstvu a podčást 

linkové vrstvy, tzv. Media Access Control (MAC) podvrstvu. Dynamickým výběrem kanálu 

také zlepšuje pokrytí jednotlivých kanálů.[2] 

IEEE 802.11e 

IEEE 802.11e, doplněk standardu IEEE 802.11, vylepšuje Media Access Control (MAC), 

podvrstvu linkové vrstvy, rozšířením podpory kvality sluţeb (QualityofService, QoS). Standard 

se stává důleţitým pro aplikace citlivé na zpoţdění, jako jsou VoiceoverWireless IP a proudová 

multimédia.[2] 

IEEE 802.11c 

IEEE 802.11c je standard věnující se přemosťování v bezdrátových zařízeních, doplňuje tak 

IEEE 802.1D a dodává do klauzule 2.5 Support oftheInternalSublayerService podklauzuli, jeţ 

pokrývá přemosťovací operace v rámci 802.11 MAC podvrstvy.[2] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_vrstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Linkov%C3%A1_vrstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Linkov%C3%A1_vrstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/QoS
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IEEE 802.11d 

IEEE 802.11d je Wi-Fi standard, často nazývaný také jako globální harmonizační standard, je 

pouţívaný v zemích, kde nejsou povoleny systémy pracující s jinými dodatky ke standardu 

IEEE 802.11. Definuje poţadavky na fyzickou vrstvu k uspokojení regulačních domén 

nepokrytých existujícími standardy. Liší se v povolených frekvencích, vyzařovacích výkonech a 

propustnosti signálu.[2] 

3.8. Podporované sériové přenosové rychlosti 

Tab. 2. Standard baud rate[6]

Standardní přenosové rychlosti 

110 300 

600 1200 

2400 4800 

9600 14400 

19200 28800 

3.9. Další možnosti bezdrátových komunikací 

Bluetooth – jedná se o bezdrátovou komunikaci vytvořenou v roce 1994 firmou Ericsson. Je 

definovaná standardem IEEE 802.15.1. Verze 1.2 dosahovala rychlosti přenosu dat 

1Mbit/s s maximální propustnosti 0,7Mbit/s. Verze 2.0 dosahovala rychlosti 3Mbit/s 

s maximální propustnotí  1,4Mbit/s 

 

Rádiová komunikace – Pouţívá se pro RC řízení modelů. Pouţívá se zejména pro jednodušší 

modely, které nemusejí přenášet velké mnoţství dat. V České republice se pouţívá 

kmitočet 27 - 40MHz. Tato technologie má o proti technologiím s frekvencí 2,4GHz tu 

výhodu, ţe v případě překáţky, se nosná vlna odráţí. 

 

IrDa – Je komunikační infračervený port. U této technologie je potřeba přímé viditelnosti. IrDa 

vysílá o vlnové délce 875nm. Dosah u verzí 1.0 a 1.1 dosahuje do vzdálenosti 1m. Ve 

vyšších verzích 20-30m. IrDa v naší komunikaci nelze pouţít.  

 

WiMAX – Jedná se poměrně o novou technologii. Byla vytvořena v roce 2003 a je definována 

standardem IEEE 802.16a. Pracuje jak v licenčním, tak v bezlicenčním radiovém 

spektru v pásmu 2- 11 GHz. Nemá potřebu přímé viditelnosti a má dosah aţ 50Km. Její 

maximální teoretická rychlost je 75Mbit/s. [16] 

 

38400 56000 

57600 11520 

128000 153600 

230400 256000 

460800 921600 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_vrstva
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.15.1&action=edit&redlink=1
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4. Výběr komunikačního pásma. 

Kmitočtová pásma, můţeme dělit na licenční a bezlicenční. Licenční pásmo je přiděleno pouze 

jednomu poskytovateli a je placené. Zatímco bezlicenční pásmo je zcela bezplatné a volně 

k pouţití. Rozhodnutí, která kmitočtová pásma budou v licenčním pásmu a naopak, rozhoduje 

Český telekomunikační úřad.  

4.1. Licenční pásma 

Pásma, pro která je nutné získání licencí, jsou na kmitočtech: 9-14kHz, 40MHz, 433MHz, 3,5 

GHz, 6 GHz, 7 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 38 GHz, 40 GHz. Díky tomu, ţe 

Český telekomunikační úřad spravuje tyto kmitočty, nedochází k rušení.  

Do licenčních pásem se přidávají sluţby, jako jsou první, druhá a třetí generace mobilních 

systémů. [16] 

4.2. Bezlicenční pásma 

Bezlicenční pásma jsou v České Republice 2,4GHz a 5GHz. Tato pásma jsou sice k dispozici 

zadarmo, ale je u nich třeba dodrţovat jistá pravidla. Je to například nepřesahovat limit zesílení 

signálu, který je udáván na 20dB.  

Do bezlicenčních pásem se přidávají sluţby, jako jsou Wi-Fi nebo mikrovlnné 

spoje.[16] 

Radioamatérská pásma – Tato pásma jsou rezervována pro mezinárodní 

radioamatérskou sluţbu. Mohou být pouţita tato pásma: 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 

MHz, 14.0 MHz, 18.068 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz a 144 MHz. Po celém 

světě, poţívají tato pásma statisíce lidí. Tato dohoda vznikla v Ţenevě roku 1979.  

 

4.3. Mezinárodní komunikační pásma 

V České Republice kmitočtová pásma spravuje Český telekomunikační úřad. V jiných státech 

Evropy i celého světa se o jednotlivá pásma stará tamější úřad. V kaţdém, státě jsou tedy jiné 

poţadavky a jiné normy. Definované kmitočty bezlicenčních pásem, tak jak V ČR nemusejí 

platit všude. Jde pouze o výjimky, jako jsou radioamatérská volná pásma, kmitočty pouţité u 

letectví atd.  
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5. Výběr bezdrátového komunikačního modulu 

Na trhu je mnoho bezdrátových komunikačních zařízení. Wi-Fi komunikace má výhodu 

moţnosti propojení s Wi-Fi infrastrukturou budov, coţ například Bluetooth nedokáţe. Tyto   

Wi-Fi moduly byly porovnávány jak cena/výkon, tak moţnosti vyuţití pro tento účel. Po 

porovnání, se zařízeními jiného charakteru, bylo usouzeno, ţe tyto Wi-Fi moduly byly vybrány 

dobře a není třeba je měnit. Většina dostupných zařízení pracuje do vzdáleností 500m a s těmi 

můţe toto zařízení konkurovat. V cenových relacích se pohybuje také v průměru konkurenčních 

výrobků. Rychlost komunikace je dostatečná pro vyuţití výzkumného vozidla. Nedostatkem 

usuzuji pouze podporované protokoly a šifrování.   

V příloze pod označením III. je uvedena tabulka s komunikačními moduly, které by se 

daly pouţít pro tuto komunikaci. 

5.1. Wi-Fi owspa311g 

 
Obrázek 4 Wi-Fi modul owspa331g bez interní antény[11] 

Jedná se o SerialWireless LAN modul od firmy ConnectBlue[7]. V ČR je jeho poskytovatelem 

Spezialelectronic[8]. ConnectBlue a dodává dva typy těchto modulů. Jeden disponuje interní 

anténou a druhý je bez ní. S tímto typem pracujeme a nachází se na obr. 4.  

OWSPA331g byl vyvinut pro integraci do průmyslových zařízení. Poskytuje 

nejmodernější techniku nízké spotřeby, pouţívá standard 802.11 b/g a poskytuje veškerý 

software, hardware, schvalování typu, EMC certifikace apod. Je vyvinut pro nejnáročnější a 

vysoce spolehlivé aplikace. SerialWLAN modul je kompletní implementací WLAN. 

Nepotřebuje ţádné externí ovladače. 
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Tab.3 Technické parametry [9] 

Standard 
Wireless Standard Wireless LAN (Wi-Fi) 

LAN Verze 802.11 a/b/g/n (Dual Band 65 Mbit/s) 

Radio 

Anténa externí 

Výstupní výkon 20 dBm 

Dosah Int./Ext. 450 m 

Diversita Ano, dualantenna diversity 

Interface 

UART Logiclevel 3V Ano 

SPI Ano 

RS232 s externím převodníkem 

Baudrate 300 – 2,7 Mbps 

FlowControl Ano (CTS/RTS) 

Operační módy 
Operační mód1 Infrastructure (s Access Pointem) 

Operační mód2 Ad-Hoc 

Features 

AT Command Support Ano 

Max. počet Slaves 7 

Security 

Enterprise, WPA2-PSK, WPA-PSK, PEAP, 

LEAP, WEP64/128WEP, AES, CRC-32 

hardware accelerators 

  

  

QualityofService (QoS) 802.11e and WMM 

Napájení Napájecí napětí 3,3 - 5,5 V 

Mechanické 

vlastnosti 

Teplotní rozsah -40°C aţ +85°C 

Rozměry 23 x 36 x 3,2 mm 

5.2. LED indikace 

Moduly byly opatřeny USB adaptéry, které indikovaly jaký reţim, je momentálně aktivní a jaká 

činnost je právě prováděna.[11] 

Zelená:  aktuální reţim je datový a nejsou ţádné pokusy o připojení- 

Červená:  modul nelze správně spustit, nebo je v nouzovém reţimu. 

Oranţová:  aktuální je AT mód 

Fialová: pokus o připojení 

Modrá:   připojení je v současné době aktivní 

Blikající  modrá: spojení je aktivní a jsou přenášena data 

Blikající  červená: Přetečení vyrovnávací paměti, parity. 
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6. Komunikační rozhraní a konfigurace modulu 

Výběr nejdůleţitějších a nejpouţívanějších AT příkazů.[11] Kompletní nastavení obou modulů 

v programu SPA Toolbox je v příloze.  

Tab. 4. AT příkazy 

Šifrování 

AGEM 2 WEB128 0 

AGSM 2 Shared-WEB128(AM=1,EM=2) 0 

 

Komunikace 

AGRTE 12,1 24Mbit 9,1 

AMRS 8,1,1,1,2 Baud rate 8,1,1,1,2 

 

Nastavení protokolu 

ANIP 
10.0.0.1 , 255.255.255.0 

, 10.0.0.1 
IP adresa 

192.168.0.99, 

255255.0.0,192.168.0.1 

ANDHCP 0 Adresa statická 0 

ANHN Panel hostname   

ANDNS 0.0.0.0 , 0.0.0.0 DNS 0.0.0.0 , 0.0.0.0 

ADMRP 7 
Součet všech TCP a VDP 

sítí 
7 

ADNRP 1     

AILBA   MAC   

AMTL 5003 TCP stav 0(disabled) 

 

Restart modulu 

AMWS 0,0,0,0,1,0 watchdog 0,0,0,0 

 

Operační mód 

AGOM 2 Operacnimod 1 

 

 

Reţim napájení 

AMPM 1 online 2 

 

Jiné příkazy  

Zadání hesla  AGFP 

Tovární nastavení AT&F 
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6.1. Zadávání AT příkazů 

Moduly mají dva reţimy. Prvním je pracovní mód a druhý je nastavovací, do něhoţ se 

dostaneme zadáním třech po sobě jdoucích znaků / nebo v SPA Toolboxu tlačítkem AT režim. 

Pokud se přepojení povede, na USB desce se změní barva na červenou.  

V tomto reţimu se zadávají příkazy ve tvaru AT*XXXX a ENTER. Modul na to odpoví 

OK nebo ERROR. V případě potřeby dostat se z AT módu zpět do módu komunikačního 

zadáme příkaz AT*ADDM nebo v SPA Toolboxu stiskneme tlačítko Data Mode. Po 

provedených změnách je nezbytné modul restartovat, coţ provádíme odpojením od PC nebo 

v AT módu příkazem AT*AMWS=0,0,0,0,1,0 a ENTER. V některých terminálech je nutné 

dávat za kaţdý příkaz <CR>.  

6.2. Programy použitelné k ovládání a nastavování modulů 

K nastavení modulů je zapotřebí připojit moduly k počítači pomocí sériového portu, nebo 

pomocí adaptérů, které se dají vypůjčit u prodejce [8]. Po připojení se musí spustit program, 

který umí komunikovat po sériovém portu. Těchto programů je celá řada. Pro tyto účely bylo 

odzkoušeno 5 programů a z nich byl vybrán jeden. 

 

Herkules + opakující se příkazy nebylo nutné stále psát 

  + je zdarma 

  -do AT módu se muselo zadávat 3posobě jdoucí znaky „///“ 

  -místo ENTER se poţívaly znaky <CR> 

 

Hyperteminál +je součástí Windows 

   +přehlednost a důleţité informace jsou napsány přímo 

   + mnoho návodů k pouţití, je známý 

   -ve Windows 7 a Vista není součástí 

   - znaky se musí posílat po jednom → špatně se zapíná AT mód 

 

Teminál +je zdarma na školním serveru 

  +mnoho indikačních znamení 

  -nelze posílat velké soubory 

 

SPA Toolbox + je zdarma 

   + doporučovaný výrobcem 

   + jeho funkce jsou navrţeny přímo pro tyto účely 

   -o jeho staţení se musí ţádat výrobce 
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7. Návrh a realizace testovací aplikace vybraných 

modulu mimo robota 

7.1. Měření: 

K Wi-Fi modulům byla vyrobena zrcadla, která jsou připojena mezi anténu a modul. Zrcadla 

mají účel neovlivňování se navzájem moduly s anténou. Druhý důvod byl, směrovost signálu a 

třetí důvod lepší manipulativnost s anténami. 

 

 
Obrázek 5 Zrcadla k anténám 

Moduly byly nastaveny na defaultní datasheetové hodnoty.  

Baud rate: 57600 bit/s 

Data bits 8 

Parity none 

Bit stop 1 

Dopravní zpoţdění bylo měřeno pouze komunikací mezi měřícími osobami, a proto 

mohli vznikat různé chyby. Domnívám se však, ţe dopravní zpoţdění nepřesáhlo maximálně 

0,5 sec, a to ani při maximální dosaţené vzdálenosti oproti měření na vozidle se zpoţděním 2 

s na třiceti metrech, které je patrné i bez měření přístroji.  

K měření času přenosu souboru byl pouţit program Terminál, jenţ není stavěný na přenos 

souborů, ale při porovnání časů na vzdálenost je patrné, ţe změny v časech se nemění, proto 

usuzuji, ţe jsou moduly v pořádku. 
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První měření: 

Proběhlo doma na vzdálenost 0,5m. Měřil jsem posílání souboru a deset znaků při různých baud 

rate. 

Legenda:NSZ- Neukazuje stejné znaky 

    BČ-na modulech blikalo červené světlo místo modrého tzn. přetečení paměti. 

Tab. 5. Různé Baud rate 

UART 

Baud rate 
57600 256000 128000 115200 56000 38400 28800 19200 

Clustom 

460800 

Dopravní 

zpoţdění 

[s] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Status - NSZ NSZ NSZ - 
NSZ 

BČ 

NSZ 

BČ 

NSZ 

BČ 
- 

Druhé měření: 

Měření proběhlo na dětském hřišti, za jasné viditelnosti při teplotě 6°C a vlhkosti 57%. A baud 

rate byl pouze 57600. 

Tab. 6. Posílání souborů a znaků do vzdálenosti 60m 

Vzdálenost [m] 

Dopravní 

zpoţdění 

(znaky) 

Dopravní 

zpoţdění 

(soubor) 

Čas na soubor 

[min] 

20 0 0 2:09:32 

40 0 0 2:09:54 

60 0 0 2:10:26 

Třetí měření: 

Uskutečněno v budově z cihel v místnosti bez ţádných jiných Wi-Fi signálů, teplota byla 

17,5°C. Měření proběhlo pouze na jedinou vzdálenost. 

Tab. 7. V prostředí s jiným signálem Wi-Fi 

 

 

Vzdálenost [m] 

Dopravní 

zpoţdění 

(znaky) 

Dopravní 

zpoţdění 

(soubor) 

Čas na soubor 

[min] 

17 0 0 1:58:14 
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Čtvrté měření: 

Proběhlo v ţelezobetonovém tunelu při teplotě 5°C. 

 

Tab. 8. Ţelezobetonový tunel 

Vzdálenost 
Dopravní 

zpoţdění 
Čas na soubor 

28 0 - 

67 0 2:11:91 

Páté měření: 

Měření provedeno na maximální vzdálenost. Na poli odkrokována postupně maximální 

vzdálenost, kdy se moduly vzájemně spojily a komunikovaly. 

Tab. 9. Maximální dosah  

Vzdálenost[m] 
Dopravní 

zpoţdění 

25 0 

50 0 

75 0 

100 0 

125 0 

150 0 

175 0 

200 0 

225 0 

250 0 

275 0 

300 0 

325 0 

350 0 

375 0 

400 0 

450 0 

Měření probíhalo aţ do 450 kroků a dopravní zpoţdění bylo ve všech případech 0s. Při 

měření dosahovala teplota 2°C a vlhkost vzduchu 69%, viditelnost dobrá. Soubor jsem při tomto 

měření neposílal z technických důvodů. Po překročení 450m se moduly jiţ nespojily, přesáhly 

by tak své maximum. 
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Obrázek 6 Pole, na kterém bylo měření provedeno 

Šesté měření 

Probíhalo ve škole z důvodu podezření na rušení Wi-Fi signálů školními sítěmi. Proběhlo na 

kolejích na vzdálenost 40m a za rohem, kde není přímá viditelnost a ve škole na vzdálenost 50m 

s přímou viditelností. Obě tato měření byly provedeny se signálem školní Wi-Fi více jak 50%. 

Tab. 10. Se školními Wi-Fi 

Vzdálenost [m] Místo Dopravní zpoţdění [s] 

40 koleje 0 

50 škola 0 

Sedmé měření 

Proběhlo na kolejích, šlo o vyzkoušení PINGu na vzdálenost 1m pomocí příkazového řádku. 

Tab. 11. CMD ping 

[ms] Zatíţení[kbyt] Ztráty[%] 

2,3 0 43 

57 1 42 

54 2 13 

89 3 30 

98 3,5 55 

Pingy nejsou na Wi-Fi nejhorší, ale ztráty jsou dost vysoké. To můţe být způsobeno tím, 

ţe měření bylo prováděno na jednom Wi-Fi modulu a na Wi-Fi v notebooku. Tyto Wi-Fi 

nemusí být tak kompatibilní. 

 

Měření probíhalo na základě nefunkčnosti dvou Wi-Fi modulů. První měření dokazují, ţe 

na průměrnou vzdálenost komunikují. Další příčinou, proč by nefungovaly, byla budova, proto 

jsem je vyzkoušel v cihlovém objektu a poté v ţelezobetonovém. Obě měření byla v pořádku. 
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Wi-Fi jsem šel vyzkoušet na maximální vzdálenost a testoval jsem také její dopad na zpoţdění. 

I při maximální vzdálenosti bylo zpoţdění nulové. Dále jsem se domníval, ţe by to mohlo být 

rušením Wi-Fi ve škole, avšak měření proběhlo i tam a vše bylo v pořádku. 

Měření na vzdálenost 0,5 m,75m a 130m 

Počasí- 2°C, slabé sněţení, vlhkost 87%. 

Soubor – typ JPEG, velikost 789 kB. 

Tab. 12. Měření propustnosti  

0,5m 

UART Baud 

rate 
Čas[min] 

Čas bez 

šifrování[min] 

Propustnost 

A[B/s] 
Propustnost P[B/s] 

57 600 2:28 2:24 5532 5630 

115 200 1:16 1:10 11318 10954 

230 400 0:46 0:45 17000 20832 

75m 

UART Baud 

rate 
Čas[min] 

Čas bez 

šifrování[min] 

Propustnost 

A[B/s] 
Propustnost P[B/s] 

57 600 2:37 2:35 5200 5730 

115 200 1:33 1:30 6900 10350 

230 400 0:50 0:48 19100 21500 

Na vzdálenost 130m byla komunikace pouze písemná. Soubor se nepodařilo odeslat ani 

při 57 600 br, v polovině bylo odesílání přerušeno. A na vzdálenost 75 se vyskytly také 

problémy. Při rychlostech 4600 800 a 921 600 se mi nepodařilo odeslat soubor ani při 

nejmenších vzdálenostech.  

 

Výpočet: 

Koeficient uţitečných dat 

Start bit + 8 datových bitů + stop bit = 1B = 10bitu 

 
%208,0

10

8
k

 

Propustnost 

skBsBsbkmv /25,11/11520/921608,0*115200*   
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Čas 

 
min08:15,68

11520

789000

789,0





s
v

s
t

MBs

 

Rychlost  

 

skBsB
t

k
svp /2145,9/598,9214

5,68

8,0
*789000* 

 

Vyuţití média 

 
%98,797998,0

11520

598,9214


v

vp
q

 

Při měření ve škole na max baud rate 921 600 byla vzdálenost 240m a na poli při baud 

rate 57600 450m. 

Měření pingu na poli 

Tab. 13. Ping na maximální vzdálenost 

Baud rate: 57 600 

[m] [ms] 

0 7 

25 7 

50 8 

75 8 

100 7 

125 7 

150 8 

175 7 

200 8 

225 7 

250 8 

275 7 

300 7 

325 7 

350 7 

Vzdálenosti od 350m nejsou změřeny z technických důvodů na jednom z měřících 

notebooků, ale i při dosahu 350m lze usuzovat funkčnost modulů. Tato tabulka byla měřena tak, 

ţe jeden modul nazvaný Server vysílal 1Byte, druhý nazvaný Echo byte přijal a odeslal zpět. 

Byla měřena doba přijetí vyslaného bytu, tak jak je to naznačeno na obr. 9. 
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Obrázek 7 Měření pingu na maximální vzdálenost 

Po těchto měřeních bylo rozhodnuto, ţe se na modulech nastaví hardwarové řízení toku. 

Při defaultním nastavením, komunikace probíhala bez problému. Pokud bylo zapotřebí odeslat 

větší objem dat, modulům se zaplnil buffer a komunikace zkolabovala. Při zapnutí toho řízení 

moduly samy rozhodují, kolik dat budou přijímat a odesílat. Po této změně bylo provedeno 

měření ve škole z budovy E na budovu A z důvodu porovnání k předchozím testům. Výsledky 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Tab. 14. S hardwarovým řízením toku 

Rychlost 

mezi moduly 

Baud rate 

bit/s 

Vzdálenost 

[m] 

Propustnost 

zn/s 

Počet 

opakování 
Čas 

5,5Mbit/s 

57600 0,5 5561 0 2:31 

57600 120 5441 1 2:50 

57600 120 5450 0 2:33 

230400 120 21000 0 0:39 

460800 120 37000 0 0:21 

460800 120 38000 0 0:21 

921600 120 50000 0 0:16 

921600 120 50000 0 0:16 

2Mbit/s 
57600 10 5534 0 2:31 

57600 200 840 max 2:47 

Tab. 15. Bez hardwarového řízení toku 

2Mbit/s 57600 10  5553 0 2:31 

Po tomto měření bylo zjištěno, ţe jsou moduly v pořádku, jejich komunikační schopnosti 

byly omezeny touto chybou. Po změně firmware na vozidle a na panelu bude moţné toto 

aplikovat i pro řízení v reálu. Maximální vzdálenost při tomto měření byla omezena tím, ţe 

mezi měřícími objekty procházeli lidé a stíněním budovy.   
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7.2. Měření sondami blízkého pole 

Na Wi-Fi modulech nebyly objeveny ţádné prvky, které by vysvětlovaly krátký dosah spojení 

modulů. Proto proběhlo měření na rušení různých součástí vozidla, zda některá část moduly 

neruší.  

Byly pouţity sondy blízkého pole HZ 530, které jsou ideální ke zjištění VF 

elektromagnetického pole. Jedná se o tři samostatné sondy. Sonda pro indikaci magnetické 

sloţky s označením M. Sonda pro indikaci elektrické sloţky s označením E a sonda 

s označením VF. Ta se pouţívá pro indikaci vysokoimpedančního rušení.[12] K tomuto měření 

byly pouţity sondy s označením H a E. 

 

 

Obrázek 8 Sada sond HZ 530 

Technické údaje 

Frekvenční rozsah 0,1MHz÷1000MHz 

Výstupní impedance 50Ω 

Vstupní konektor  BNC 

Vstupní kapacita  2pF 

Vstupní úroveň  +10dBm 

Kompresní bod  1dB -2dBm 

DC vstupní napětí 20V max 
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7.3. Výsledky měření se sondami blízkého pole 

Na spektrometru bylo provedeno měření a odečteny hodnoty. Modré grafy jsou měřeny bez 

přiblíţení se k vozidlu. Oranţové jsou zjištěny na různých částech. 

Legenda: ● -Neovlivněná  

  ● - Ovlivňovaná  

 -Měření se sondou E: 

 

Obrázek 9 Neovlivněné spektrum elektrické sloţky 

 

 
Obrázek 11 Přední senzor SLM Obrázek 10Přední panel SGA 
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Obrázek 13 Neodstíněný kabel 

 

 

         Obrázek 15 Kompas 

 

 

Obrázek 16 Laser 

  

Obrázek 12Cívky 

Obrázek 14I.MX31 SOM LV 
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-Měření se sondou M: 

 

Obrázek 17 Neovlivněné spektrum magnetické 

 

 
  Obrázek 19 I.MX31 SOM LV 

 

Obrázek 21 Kompas 

Obrázek 18Koncovka ethernetu 

Obrázek 20Zadní modul senzorů SLM 
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Elektrická složka 

Přední senzor SLM - Ţádné neobvyklé zvýšení, které by mohlo modul rušit. 

Přední panel SGA – Také ţádné neobvyklé zvýšení, které by mohlo modul rušit. 

Neodstíněný kabel – Zvýšení v niţších kmitočtech je způsobeno neodstíněním kabelu, 

odstranění by bylo moţné jeho odstíněním. 

Cívky - V cívkách bylo také naměřeno zvýšení elektrického pole. Odstranění elektrického 

rušení by byla moţná odstíněním nebo uloţením cívek do Faradayových klecí. 

Kompas – Kompas má téţ problémy s rušením, které je způsobováno vnitřním obvodem 

kompasu. Uloţení kompasu do odstíněných klecí by ho odstranilo. 

I.MX31 SOM LV – Ze všech součástí disponuje největším elektrickým polem. Odstranění je 

opět moţné pomocí uloţení do odstíněných klecí. 

Laser - Zvýšené elektrické pole v niţších frekvencích můţe být způsobeno vnitřním zapojením 

laseru.  

Magnetická složka 

I.MX31 SOM LV - Magnetické pole je zde vysoké. coţ je zapříčiněno celým obvodem. Obvod 

by měl byt uloţen v odstíněné krabičce.  

Koncovka ethernetu -  Rušení je způsobeno špatnou koncovkou. Tuto koncovku by bylo dobré 

vyměnit. 

Kompas- Měl by být uloţený v odstíněné krabičce. 

Zadní modul senzorů SLM- Nemá dostatečné magnetické pole, aby moduly rušil. 

Elektrické rušení nedosahovalo takových hodnot, aby mohlo Wi-Fi moduly rušit. 

Magnetické rušení dosahovalo v niţších kmitočtech vysokých hodnot. Jednotlivé neodstíněné 

kabely by se měly vyměnit za odstíněné, jednotlivé moduly by se měly uloţit do odstíněných 

nebo uzemněných krabiček, nebo do Faradayových klecí. Špatný konektor na ethernet by se měl 

vyměnit za nový. 

Z těchto informací bylo překontrolováno zapojení jednotlivých částí a sběrnice na vozidle 

a byla objevena chyba v zapojení sběrnice.  Pro porovnání: Obrázek vlevo zobrazuje stav před 

opravou a obrázek vpravo je po opravě. 

7.4. Rozdíl mezi elektrickým a magnetickým rušením 

Magnetické pole zahrnuje prostor, ve kterém působí magnetické síly, a je neoddělitelnou 

součástí elektromagnetického pole. Je-li elektrická část elektromagnetického pole potlačena, 

vzniká stacionární magnetické pole vznikající rovnoměrným pohybem elektrického náboje.[14] 

Magnetické pole vzniká průchodem elektrického proudu vodičem. 

Elektrickým polem označujeme prostor, v němţ působí elektrické síly, k jeho vzniku je 

nutná přítomnost elektrického náboje. [15] 
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Obrázek 23 Po opravě 

Na kmitočtech kolem 2,4GHz vidíme před odstraněním chyby na sběrnici vidět různé 

výkyvy a amplitudy, které mohly rušení na modulech způsobovat. Po této opravě bylo na 

komunikaci dosaţeno zlepšení. 

  

Obrázek 22Před opravou 
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8. Začlenění robota do bezdrátové infrastruktury 

Tato část práce byla prováděna z důvodu zdokonalení ovládání průzkumného vozidla. Úkolem 

bylo začlenit Wi-Fi moduly do školní sítě tak, aby bylo moţné řízení vozidla z jakéhokoliv 

místa v celém objektu školy a přitom by se vozidlo mohlo pohybovat po celé škole. Hlavním 

aspektem bylo vybrat vhodnou školní síť. Musela se shodovat v šifrování a registrace musela 

být provedena tak, aby se dalo propojení provést vţdy a jednoduše. Muselo se brát za zřetel, ţe 

vozidlo nemá panel a proto bylo nezbytné mít statické IP adresy.  

8.1. Topologie sítí 

Topologie je uspořádání a struktura dané sítě. Wi-Fi sítě pouţívají dva základní soubory sluţeb, 

z nichţ první, BBS (Basic Service Set), se pouţívají se na místech, kde jsou zařízení ve 

vzájemném dosahu nebo v dosahu jednoho z přístupových bodů. Druhé, ESS (ExtendedService 

Set), umoţňují překrývání více přístupových bodů. 

BSS sítě se rozčleňují na dva typy: Ad-hoc sítě, také nazývané peer-to-peer, a 

infrastrukturní sítě. Ad-hoc se skládá z Wi-Fi zařízení, která mezi sebou komunikují přímo. 

Naproti tomu infrastrukturní sítě mají přístupový bod, jenţ řídí komunikaci a zabezpečení. 

Komunikace je vedena vţdy přes přístupový bod, i kdyţ jsou zařízení vedle sebe. Zařízení 

nemohou vyuţívat současně oba typy najednou. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 Topologie sítí (vlevo ad-hoc, vpravo infrastructure)[8] 

8.2. Porovnání školních sítí 

TUONET-EAP -protokol EAP-TLS 

 -Server RADIUS PKI 

 -Šifrování WPA,WPA2 

TUONET-EAP-5G-stejné jako TUONET-EAP s rozdílem frekvence 5GHz 

EDUORAM-fungoval by ve všech akademických institucích v Evropě 
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TUONET-VPN -jakékoli zařízení 

 -ţádné ošetření ani šifrování 

 -potřeba VPN klienta 

TUONET-MAC -zařízení nepodporující ţádné autorizační mechanismy 

 -nutná registrace a pouze zařízení zaměstnanců 

TUONET-SIMPLE-zařízení nepodporující ţádné autorizační a šifrovací mechanismy[13] 

 

8.3. Podporované šifrování Wi-Fi modulů 

WEP64, WEP128, WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP 

A podporované protokoly TCP, UDP. 

8.4. Nepoužitelné sítě: 

Tab. 16. Nepouţitelné sítě  

Síť  Odůvodnění 

TUONET-EAP Neshoda šifrování 

TUONET-EAP-5G Neshoda šifrování, moduly nepodporují 5G 

TUONET-SIMPLE Neshoda šifrování, webové rozhraní 

EDUORAM Neshoda šifrování 

8.5. Použitelné sítě: 

Tab. 17. Pouţitelné sítě 

Název Odůvodnění 

TUONET-VPN Instalace VPN klienta 

TUONET-MAC Zákaz komunikace (bezpečnost sítě)  

8.6. Registrace modulů 

host owspa311ga  MAC adresa 00:12:f3:07:1d:88 

    IP adresa 158.196.78.17 

 

host owspa311gb  MAC adresa 00:12:f3:07:1d:83 

    IP adresa158.196.78.18  
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Obrázek 25 Komunikace mezi komponenty 

8.7. Síť TOUNET-MAC 

V případě, ţe nebudou k dispozici pevné IP adresy. 

První moţnost: 

 Po spuštění modulů se oba připojí do sítě. 

 Přístupovým bodem jim budou přiřazeny statické IP adresy. 

 Panel vyšle příkaz na přístupový bod na vypsání ARP tabulky. 

 Na displeji panelu se zobrazí ARP tabulka. 

 Obsluha vybere správnou IP adresu podle MAC adresy druhého zařízení. 

 IP adresa se zapíše do panelu a moduly mohou komunikovat. 

 

Druhá moţnost: 

 Na vozidlo se opatří displej, který bude IP adresu stále zobrazovat. 

 Obsluha tento údaj zadá do panelu. 

IP adresy byly stabilně přiděleny do školní sítě TOUNET-MAC. Školní sítě jsou 

zabezpečeny proti komunikaci dvou zařízení. Byla by nutné komunikovat přes oddělený server.  
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9. Závěr 

Byly mi předány dva Wi-Fi moduly Owspa311g. Tyto moduly mezi sebou komunikovaly 

v panelu a na vozidle v reţimu ad-hoc. Tato komunikace neodpovídala schopnostem modulů 

podle dat udávaných výrobcem, neboť dosahovala na vzdálenost 7 metrů a ve volném prostoru 

maximálně 40 metrů z udávaných 450 metrů a s dopravním zpoţděním aţ 2 s.  

Nejprve jsem se spojil s výrobcem a objednal jsem si dva USB adaptéry cB-ACC-34 a 

doporučovaný SPA Toolbox. Úkolem prvního měření bylo zjistit, zda se moduly spojí na 

udávanou vzdálenost mezi notebooky. Měření proběhlo úspěšně a moduly se spojily na 

vzdálenost 450 m. Bylo tedy nutné vyzkoušet další moţnosti komunikace mezi moduly. 

Následná měření probíhala na místech, kde připadaly v úvahu nějaké rušivé vlivy jako např. 

ţelezobetonový tunel, místa s jiným signálem Wi-Fi a se školními signály Wi-Fi. Měření byla 

opět úspěšná a domněnka se nepotvrdila.  

Při komunikaci se přenáší značný obnos dat, proto jsem testoval různá nastavení baud 

rate a rychlosti komunikace mezi moduly. K tomuto měření bylo nutné seznámit se s AT 

příkazy a pomocí nich moduly nastavovat.   

Po sníţení komunikační rychlosti mezi moduly bylo dosaţeno jistého zlepšení, ale stále 

neodpovídala datům udávaným výrobcem. Usoudil jsem, ţe moduly fungují dobře a problém se 

bude nacházet na jiném místě.  

Zapnutím hardwarového řízení toku, bylo dosaţeno dosti uspokojivých výsledků. 

V předchozích testech nešlo odesílat větší objem dat, a proto se vozidlo v jistých okamţicích 

nedalo řídit. Touto změnou se dají odesílat data řádově v MB. Tato změna se na vozidle projeví 

aţ po reinstalaci firmware. 

Další měření zahrnovalo rušení elektrickou a magnetickou sloţkou zařízeními na vozidle 

mezi sebou. Bylo zjištěno, ţe po opravení chyby na sběrnici se sníţilo rušení a komunikace se 

zlepšila. Je zapotřebí místa s rušením odstranit, nejlépe stíněním. 

Poslední úkol obsahoval začlenění modulů do infrastruktury školní sítě. Nejprve jsem se 

musel informovat o podpoře šifrování modulů u sítí. Byla vybrána síť TUONET-MAC, jeţ 

nepodporuje ţádné šifrování, ale mohou do ní být zaregistrovány jen zařízení zaměstnanců 

školy. Moduly jsem zaregistroval do této sítě.  

Po zaregistrování bylo zjištěno několik problémů. Zaprvé moţnost statických IP adres na 

síti byla vyčerpána, proto bylo nutné dát adresy dynamické, to mělo za následek, ţe druhé 

zařízení neznalo IP adresu toho prvního. Byla dvě řešení. Buď se na vozidlo, nebo na panel 

připevní display, který bude zobrazovat IP adresu, nebo se na panelu nechá vypsat ARP tabulka 

a podle MAC adresy se IP zadá ručně. Další problém nastal s tím, ţe školní sítě nepodporují 

komunikaci mezi dvěma zařízeními, proto bylo nutné vyhledat jiné řešení, jímţ bylo vytvoření 

nového serveru, přes který budou moduly komunikovat.  

Tímto bylo splněno zadání této bakalářské práce.   
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